Obchodní podmínky
Strojíren a staveb Třinec, a. s. pro nákup zboží
Platnost od 1.1. 2018
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. (dále jen
„OP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a řídí se jimi právní vztah založený
smlouvou mezi kupujícím, kterým je obchodní společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. (dále
jen „odběratel“), a prodávajícím - právnickou nebo fyzickou osobou (podnikatelem), který
dodává odběrateli zboží (dále jen „dodavatel“). Ujednání podmínek platí, nestanoví-li
smlouva jinak.
2. Smlouva se uzavírá výlučně v písemné formě a odběratel není smlouvou vázán v případě,
nebude-li písemná forma dodržena. Za uzavření smlouvy v písemné formě se považuje i
písemné potvrzení písemné objednávky (návrhu smlouvy) odběratele dodavatelem.
Objednávka (návrh smlouvy) musí obsahovat alespoň tyto údaje:
・ popis zboží a jeho množství,
・ cenu zboží,
・ termín dodání zboží,
・ místo dodání zboží a dopravní dispozice,
・ odkaz na podmínky,
・ lhůtu, po kterou je odběratel svou objednávkou vázán (lhůtu pro přijetí návrhu na uzavření
smlouvy).
Neobsahuje-li objednávka lhůtu, po níž je odběratel objednávkou vázán, má se zato, že je
návrhem smlouvy vázán po dobu sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
3. K uzavření smlouvy dojde včasným potvrzením objednávky (přijetím návrhu na uzavření
smlouvy) dodavatelem, učiněným v písemné formě bez jakýchkoliv dodatků, výhrad,
omezení či jiných změn, byť i podstatně neměnících podmínky objednávky (návrhu).
Odběratel není smlouvou vázán, dojde-li k jejímu vzniku jiným, byť i zákonem
předpokládaným způsobem, ledaže svou vázanost takto vzniklou smlouvou dodavateli
výslovně písemně potvrdí. Uzavřením smlouvy pozbývají právní účinnosti jakákoliv
předchozí ujednání a korespondence vztahující se k obsahu smlouvy. Dodatky a změny
smlouvy jsou platné jen v písemné formě.
4. Veškeré listiny související s uzavíráním smluv, se sjednáváním jejich změn či dodatků či
s jejich zrušením, jsou dodavatel a odběratel oprávněni podepisovat a označovat
mechanickými prostředky. Sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení
obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila, jsou považována za
písemnou formu.
Cena a platební podmínky
5. Kupní cena zboží je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady dodavatele, spojené
s plněním jeho závazků ze smlouvy s přihlédnutím ke sjednanému místu dodání, včetně
nákladů na balení, nákladů na dopravu do místa dodání a případně dalších nákladů na
smluvené vedlejší činnosti, realizované dodavatelem v souvislosti s dodáním zboží. Cena
nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH).
6. Podmínkou úhrady ceny je úplné splnění smlouvy dodavatelem a doručení odběrateli
daňového dokladu – faktury, obsahující její vyúčtování. Faktura musí obsahovat všechny
náležitosti požadované platným právním předpisem, jakož i číslo objednávky a odběratelem

potvrzený doklad o splnění smlouvy, přičemž dodavatel je oprávněn na jedné faktuře
sdružovat plnění, poskytnutá na základě vícero různých smluv. Každá faktura musí být
doručena odběrateli vždy v originále listiny na adresu
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Průmyslová 1038
Staré Město
739 61 Třinec
anebo elektronicky v případě, že je opatřena elektronickým podpisem dle zvláštního
právního předpisu. V případě, že faktura nebude požadované náležitosti obsahovat, je
odběratel oprávněn ji odeslat neprodleně, nejpozději však v poslední den její splatnosti,
dodavateli zpět k opravě s tím, že doručením opravené faktury odběrateli běží nová lhůta
splatnosti původní délky.
7. Cena plnění je splatná do 60 dnů ode dne doručení faktury odběrateli. Odběratel je však
oprávněn zadržet cenu, pokud je dodavatel v době její splatnosti v prodlení s poskytnutím
plnění na základě jakékoliv jiné smlouvy, uzavřené s odběratelem, nebo s plněním svých
povinností z odpovědnosti za vady jakéhokoliv jiného jim poskytnutého plnění, a to po dobu
tohoto prodlení.
8. Dodavatel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu) uvést bankovní účet, na který
má být kupní cena odběratelem uhrazena, přičemž je-li dodavatel plátcem DPH, bude
uvedený bankovní účet dodavatele účtem, zveřejněným správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Odběratel je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostním
převodem na takto dodavatelem označený účet. Nebude-li bankovní účet dodavatele –
plátce DPH, uvedený na faktuře, zveřejněným účtem, je odběratel oprávněn neprodleně,
nejpozději však v poslední den splatnosti faktury, vrátit fakturu dodavateli zpět k opravě –
doplnění zveřejněného účtu s tím, že doručením odběrateli opravené faktury, uvádějící
zveřejněný účet, běží nová lhůta splatnosti původní délky.
9. V případě, že ke kupní ceně bude účtována k úhradě DPH, a
a/
bankovní účet dodavatele, uvedený na faktuře, nebude v okamžiku uskutečnění
platby zveřejněným účtem, nebo
b/
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že dodavatel je tzv. nespolehlivým
plátcem,
je odběratel oprávněn uhradit kupní cenu jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň
oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za dodavatele formou tzv. zvláštního
způsobu zajištění daně.
10. Postoupení jakékoliv pohledávky dodavatele za odběratelem, vzniklé ze vzájemné
smlouvy, z jejího porušení nebo v jiné souvislosti s ní, je bez předchozího písemného
souhlasu odběratele vyloučeno. Nelze-li takovouto pohledávku postoupit jinému, nelze ji
současně ani zastavit, ať už k zajištění splnění vlastních závazků dodavatele či závazků
třetích osob. Uzavře-li dodavatel bez předchozího písemného souhlasu odběratele s třetí
osobou smlouvu o postoupení nebo o zastavení pohledávky, vzniklé ze vzájemné smlouvy, z
jejího porušení nebo v jiné souvislosti s ní, je povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve
výši 20% z nominální hodnoty pohledávky, kterou se takto neoprávněně pokusil postoupit či
zastavit. Tím není dotčeno právo odběratele na náhradu újmy, pokud mu v důsledku jednání
dodavatele v rozporu se zákazem postoupení/zastavení pohledávky vznikne. Pro zamezení
pochybnostem se má zato, že smlouvu o postoupení nebo o zastavení pohledávky,
uzavřenou dodavatelem bez předchozího písemného souhlasu odběratele, považují za
neplatnou, a to se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
11. Pro případ prodlení odběratele s úhradou řádně vyúčtované kupní ceny, jakož i v případě
prodlení s plněním jakéhokoliv jiného peněžitého závazku, přijatého v rámci smlouvy nebo
jinak z ní vyplývajícího, činí sazba úroku z prodlení 0,025% z dlužné částky za každý, i
započatý, den prodlení.

Podmínky plnění
12. Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli plnění v souladu se sjednanými dodacími
podmínkami a ve sjednaném termínu. Dodavatel není oprávněn zadržet poskytnutí plnění z
důvodu existence jakýchkoliv svých pohledávek za odběratelem. Splnění smlouvy bude
odběratelem potvrzeno na přepravním dokladu či jiném obdobném dokumentu.
13. Zboží bude odběrateli dodáno zabalené a zajištěné tak, aby v průběhu nakládky,
přepravy či vykládky nemohlo dojít k jeho poškození, znehodnocení nebo odcizení. Obalový
prostředek zvolí dodavatel tak, aby umožňoval dlouhodobé a bezpečné uskladnění zboží bez
vlivu na jeho kvalitu, a uvede jej v návěští i v dodacím/ložním listu. Bude-li obal dodavatelem
označený jako vratný nebo opakovaně použitelný, je dodavatel povinen si takto označené
obaly, na písemnou výzvu odběratele, v místě dodání zboží vlastním nákladem vyzvednout.
U zásilek sestávajících z několika balíků je dodavatel povinen zřetelně označit balík, v němž
je zabalen dodací list.
14. Dodavatel je povinen řídit se dopravními dispozicemi, sdělenými mu odběratelem,
přičemž množství zboží druhově určeného je povinen deklarovat hmotnostním údajem
z úředně certifikované váhy. Každou dílčí dodávku je dodavatel povinen odběrateli oznámit
písemným návěštím (avízem), odeslaným minimálně jeden (1) den předem. Veškeré
dodávky (kusové, poštovní, železniční apod.) dodavatel označí vždy přesnou adresou místa
dodání a číslem příslušné objednávky (návrhu smlouvy) nebo smlouvy na vnější straně
obalu, Totéž platí pro veškeré písemnosti související s plněním smlouvy a přepravní doklady
(nákladní listy, průvodky, dodací listy apod.). V případě, že dodavatel sdružuje v jedné
zásilce zboží, které je dodáváno na základě vícero smluv, je povinen avizovat každou
dodávku samostatně. Dodavatel předá odběrateli nejpozději současně s dodáním zboží
veškeré doklady potřebné k řádnému převzetí dodaného zboží (návěští, dodací list, balící
list, ložný list apod.), jakož i doklady nezbytné pro řádné užívání zboží (prohlášení o shodě,
certifikát o původu zboží, bezpečnostní list chemické látky, návod k obsluze a údržbě,
záruční list apod.) nejpozději současně s dodávkou zboží.
15. Pro případ, že dodavatel nedodrží sjednaný termín plnění, je povinen zaplatit odběrateli
za každý, i započatý, den prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny nedodaného
zboží bez DPH. Trvá-li prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než sedm (7) dní, zakládá
tato skutečnost současně právo odběratele od smlouvy odstoupit.
16. Byla-li v souvislosti s obstaráním plnění pro odběratele poskytnuta dodavateli jakákoliv
výkresová, technická či jiná dokumentace, je dodavatel povinen ji odběrateli vrátit ihned poté,
co zanikne důvod jejího poskytnutí, nejpozději však s dodáním zboží, které bylo na jejím
základě obstaráno.
Práva z vadného plnění
17. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že dodá zboží bez vad v objemu, jakosti a
provedení, jež určuje smlouva. Zboží druhově určené se považuje za řádně dodané, je-li
dodáno v mezích množstevní tolerance ±5%, nestanoví-li smlouva jinou odchylku. Dodavatel
současně odpovídá odběrateli za to, že dodané zboží bude způsobilé pro použití k účelu
uvedenému ve smlouvě (jinak k obvyklému účelu), jakož i za to, že dodané zboží a jeho
provedení budou odpovídat všem technickým a bezpečnostním požadavkům, kladeným na
něj příslušnými právními předpisy a technickými normami.
18. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost zboží. Záruční doba činí
24 měsíců a začíná běžet dnem dodání zboží. Do běhu záruční doby se nezapočítává doba,
po kterou odběratel nemůže užívat zboží pro jeho vady.
19. Odběratel je povinen svá práva z vadného plnění u dodavatele uplatnit bez zbytečného
odkladu po zjištění vad zboží, a to formou písemné reklamace. V reklamaci musí být vady
popsány a uvedeno, jak se projevují (vada bránící – nebránící řádnému užívání zboží).
Každá reklamace musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky (číslo
objednávky/smlouvy, datum dodání, číslo dodacího dokladu). Zjevné vady zboží, tj. vady
zjistitelné při převzetí zboží od dodavatele aniž by bylo zapotřebí zboží rozbalovat, je
odběratel povinen u dodavatele uplatnit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne převzetí

zboží. Reklamace množstevních vad bude vždy doložena vážním lístkem z úředně
certifikované váhy.
20. Odběratel je povinen po dobu sedmi (7) dnů po dni doručení reklamace dodavateli
umožnit mu přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření jeho stavu, případně
odběru vzorků. Reklamované zboží je odběratel po tuto dobu povinen uskladnit odděleně.
21. Dodavatel je povinen u jakékoliv uplatněné vady nejpozději do sedmi (7) dnů po dni
obdržení reklamace písemně potvrdit odběrateli dobu uplatnění práva z vadného plnění a
oznámit, zda reklamaci považuje za oprávněnou nebo z jakých důvodů odmítá svou
odpovědnost za vady. V případě, že dodavatel svou odpovědnost za vady uznává, současně
odběrateli oznámí, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, jakým způsobem
navrhuje vadu odstranit a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady.
22. Odběrateli náleží volba práva z vadného plnění, kterou je povinen dodavateli písemně
oznámit nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení stanoviska dodavatele k reklamaci.
Odběrateli náleží volba práva z vadného plnění bez ohledu na obsah stanoviska dodavatele
k reklamaci s tím, že za podstatné porušení smlouvy se považuje vždy, není-li dodané zboží
pro svou vadu způsobilé k řádnému užívání nebo je-li vada plnění charakterizovaná
dodavatelem jako neodstranitelná.
23.
Odběratel je oprávněn samostatně odstranit vady zboží na účet dodavatele za
podmínky, že
jde o vady bránící řádnému užívání dodaného zboží, a
odstranění vady bude provedeno prostou výměnou vadné součástky zboží za funkční
součástku s identickými technickými parametry,
jakož i v případě, neodstraní-li dodavatel vadu zboží řádně a včas.
24. Odstranění jakékoliv vady zboží bude mezi dodavatelem a odběratelem vždy stvrzeno
písemným zápisem. U vad bránících řádnému užívání zboží, které má charakter technického
zařízení, bude vždy před podpisem zápisu odběratelem vhodným způsobem předvedena
plná funkčnost dotčeného zboží či zařízení a jeho bezvadný stav.
25. Má-li poskytnuté plnění vady, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli, k jeho písemné
žádosti, smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny vadného plnění bez DPH. Při prodlení
dodavatele se splněním jeho povinností dle bodu 20 těchto podmínek, jakož i při prodlení
dodavatele se splněním povinnosti odstranit vadu poskytnutého plnění, je dodavatel povinen
zaplatit odběrateli, k jeho písemné žádosti, za každý, byť i započatý, den prodlení smluvní
pokutu ve výši 1% z ceny vadného plnění bez DPH. Tím nejsou dotčena ostatní práva
odběratele vyplývající z porušení povinností dodavatele, souvisejících s jeho odpovědností
za vady poskytnutého plnění, zejména pak právo odběratele na náhradu veškerých účelně
vynaložených nákladů v souvislosti s uplatňováním práv z vadného plnění, jakož i na
náhradu jiné újmy.
26. V případě, že vadné zboží již bylo zapracováno do finálních výrobků odběratele,
případně tyto finální výrobky již byly dodány zákazníkům odběratele, má odběratel, v rámci
požadavku na náhradu vzniklé újmy, vůči dodavateli nárok na náhradu veškerých účelně
vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se stažením finálních výrobků z trhu
nebo s přijetím jiných opatření zamezujících šíření vadných finálních výrobků, jakož i nákladů
souvisejících s odstraňováním vad finálních výrobků či sankcí, uplatněných ze strany
zákazníků odběratele.
Ostatní ustanovení
27. Poškozená smluvní strana je oprávněna se domáhat náhrady majetkové i nemajetkové
škody či jiné újmy, a to nezávisle a vedle smluvní pokuty, sjednané v rámci smlouvy nebo
uvedené v těchto podmínkách, kterou bylo postiženo porušení téže smluvní povinnosti,
v jehož důsledku újma vznikla.
28. Veškeré dokumenty, datové materiály a informace, předané dodavatelem/odběratelem
v souvislosti s plněním smlouvy, jakož i samotný obsah smlouvy, je možno zpřístupnit třetím
osobám jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Veškeré tyto
skutečnosti mají charakter obchodního tajemství dodavatele/odběratele s tím, že je vůlí

dodavatele/odběratele toto obchodní tajemství chránit a uchovávat v tajnosti. Výše uvedené
neplatí, bude-li se jednat o zpřístupnění ke splnění zákonem nebo na základě zákona
uložené povinnosti či o zpřístupnění k řádnému uplatnění práva.
29. Od smlouvy lze odstoupit jen v případě jejího podstatného porušení, z důvodů výslovně
uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách. Odstoupit od smlouvy lze rovněž
v případě, bude-li vůči kterékoliv smluvní straně vydáno rozhodnutí o úpadku. Od smlouvy
lze odstoupit formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy, doručeného druhé
smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy
se odstupující smluvní strana dozvěděla či mohla dozvědět o důvodech, opravňujících ji
k tomuto odstoupení.
30. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají ohledně celého plnění, ledaže odběratel
dodavateli písemně sdělí, že již přijatá částečná plnění mají pro něj hospodářský význam. Ve
lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny
provést vypořádání do této doby vzájemně poskytnutých plnění. Vypořádáním se rozumí
- vydání zboží dodavateli v místě dodání, bylo-li zboží v okamžiku odstoupení od
smlouvy již dodáno a je-li jeho vydání možné,
- vrácení kupní ceny včetně k ní příslušné DPH, byla-li účtována k úhradě, na účet
odběratele, byla-li kupní cena nebo její část v okamžiku odstoupení od smlouvy již
zaplacena,
- zaplacení odběrateli, bylo-li od smlouvy odstoupeno z důvodů na straně dodavatele,
zákonného úroku z kupní ceny za dobu od jejího zaplacení až do jejího vrácení odběrateli,
jakož i veškerých nákladů spojených s vykládkou, uskladněním, manipulací, montáží či
dalším nakládáním se zbožím, vzniklých mu v době do odstoupení od smlouvy, jakož i
nákladů spojených s následnou demontáží a nakládkou zboží při jeho vydání zpět
dodavateli,
- vystavení a doručení odběrateli opravného daňového dokladu k faktuře, byla-li
faktura s vyúčtováním kupní ceny v okamžiku odstoupení od smlouvy již odběrateli
doručena.
Odběratel má právo podmínit vydání zboží dodavateli vrácením jeho kupní ceny včetně
příslušenství, úhradou nákladů nárokovaných v souvislosti s odstoupením od smlouvy a
vyrovnáním veškerých ostatních splatných finančních nároků vůči dodavateli, vyplývajících
ze zrušené smlouvy.
31. Všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo z těchto podmínek, které se nepodaří odstranit
smírným jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého práva, a to
soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost bude určena podle
adresy sídla odběratele.
32. Dodavatel přejímá na sebe nebezpečí změny veškerých okolností, nastalých po uzavření
smlouvy a ovlivňujících náklady na obstarání a poskytnutí plnění odběrateli, včetně nákladů
na plnění povinností vyplývajících z odpovědnosti dodavatele za vady. Z důvodu změny
těchto okolností tudíž dodavateli nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst.
1 občanského zákoníku.
33. Postoupení smlouvy nebo její části je možné pouze s předchozím písemným souhlasem
postoupené strany.

